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1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u de tarieven voor Print on demand. Deze tarieven zijn 
geldig van 1 januari t/m 31 december 2023 en exclusief 21% btw (voor POD-pro-
ductie 9% btw). Wij factureren na afloop van de maand. Voor alle facturen voor de 
dienstverlening van CB geldt een betalingstermijn van 15 dagen na het einde van 
de maand van de factuurdatum.

De productie van uw boeken wordt gedaan door Printforce (CB Printforce B.V. en 
JBS B.V.). Beheer van metadata, printbestanden en bestelopdrachten kunt u doen 
via CB Online. CB zorgt voor de facturatie. 

Inkjet printtechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Printforce heeft een machine-
park met hoog volume printapparatuur met grote rollen papier en kan ook snel en 
flexibel produceren met vellen papier. Dit combineren we met industriële bind-
straten. Ons productieproces is sterk geautomatiseerd. Zo gaan gecontroleerde 
kwaliteit en scherpe prijs samen.
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2 Print on demand
Single copy Print on demand Productie op tonerprinters
(Levertijd gelijk aan voorraadtitel, voor 24h service tot 17:00 besteld, zelfde werkdag 
verzonden)

stuks in €

productiekosten paperback
basisprijs (kleurenomslag, binden, laminaat) per exemplaar 1,9195
bedrukken binnenzijde omslag per exemplaar 0,2247

binnenwerk volledig zwart/wit cat 1 cat 2 cat 3
zwart/wit pagina klein formaat* per pagina  0,0147  0,0155  0,0169 
zwart/wit pagina groot formaat** per pagina  0,0181  0,0189  0,0203 

binnenwerk met kleurenpagina’s
zwart/wit pagina klein formaat* per pagina  0,0297  0,0304  0,0315 
kleuren pagina’s klein formaat* per pagina  0,0581  0,0588  0,0599 
zwart/wit pagina groot formaat** per pagina  0,0364  0,0371  0,0383 
kleuren pagina’s groot formaat** per pagina  0,0748  0,0755  0,0767 

gramsgewicht   
type papier
HVO wit, opd. 1,34 80 grs √     
HVO wit, opd. 1,34 90 grs √
HVO wit, opd. 1,30 100 grs √
HVO wit, opd. 1,30 120 grs   √
Half mat MC, opd. 1,01 70 grs √
Half mat MC, opd. 1,01*** 90 grs
Half mat MC, opd. 0,92 100 grs √
Half mat MC, opd. 1,01 100 grs √
Half mat MC, opd. 0,92 115 grs √
Half mat MC, opd. 1,01*** 115 grs
Romandruk, opd. 1,95 80 grs √
Romandruk, opd. 1,95 90 grs   √
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30*** 80 grs   
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 90 grs    √

Prijzen zijn inclusief papier.
* Klein formaat paperback: t/m 170 x 250 mm
** Groot formaat paperback: t/m 210 x 297 mm
*** Niet beschikbaar voor productie met deze levertijd
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Single copy Print on demand Productie op inkjetprinters
(Levertijd naar afnemer = 4 - 5 werkdagen)

stuks in €

productiekosten hardcover
basisprijs - standaard klein (155 x 235 mm) per exemplaar 5,4122

basisprijs - standaard formaat*** per exemplaar 5,5554
basisprijs - afwijkend formaat per exemplaar 6,7175

productiekosten geniet
basisprijs (kleurenomslag, binden, laminaat) per exemplaar 1,9195
bedrukken binnenzijde omslag per exemplaar 0,2247

productiekosten paperback
basisprijs (kleurenomslag, binden, laminaat) per exemplaar 1,9195
bedrukken binnenzijde omslag per exemplaar 0,2247

binnenwerk volledig zwart/wit cat 1 cat 2 cat 3
zwart/wit pagina klein formaat* per pagina  0,0147  0,0155  0,0169 
zwart/wit pagina groot formaat** per pagina  0,0181  0,0189  0,0203 

binnenwerk met kleurenpagina’s
zwart/wit pagina klein formaat* per pagina  0,0154  0,0162  0,0175 
kleuren pagina’s klein formaat* per pagina  0,0355  0,0362  0,0373 
zwart/wit pagina groot formaat** per pagina  0,0181  0,0189  0,0203 
kleuren pagina’s groot formaat** per pagina  0,0431  0,0438  0,0450 

gramsgewicht   
type papier
HVO wit, opd. 1,34 80 grs √     
HVO wit, opd. 1,34 90 grs √
HVO wit, opd. 1,30 100 grs √
HVO wit, opd. 1,30 120 grs   √
Half mat MC, opd. 1,01**** 70 grs √
Half mat MC, opd. 1,01 90 grs √
Half mat MC, opd. 0,92 100 grs √
Half mat MC, opd. 1,01 100 grs √
Half mat MC, opd. 0,92 115 grs √
Half mat MC, opd. 1,01 115 grs √
Romandruk, opd. 1,95 80 grs √
Romandruk, opd. 1,95 90 grs   √
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 80 grs   √
HVO natuurlijk getint, opd. 1,30 90 grs    √

Prijzen zijn inclusief papier.
*    Klein formaat hardcover: t/m 155 x 235 mm
**    Groot formaat hardcover: t/m 210 x 280 mm
***    Huidige standaard formaten zijn: 177 x 254, 193 x 260, 210 x 279, 168 x 240 en 200 x 200 mm
****  Niet beschikbaar voor afwerking geniet
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Logistieke integratie Print on demand 
De middels (single copy) POD geproduceerde exemplaren moeten worden  
geïntegreerd in het logistieke proces. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van het 
aantal exemplaren per uitgeverij per dag.

stuks in €

1 t/m 5 exemplaren per dag per exemplaar  1,299 

6 t/m 10 exemplaren per dag per exemplaar 1,169

11 t/m 25 exemplaren per dag per exemplaar 1,052

26 t/m 50 exemplaren per dag per exemplaar 0,947

51 t/m 100 exemplaren per dag per exemplaar 0,853

vanaf 101 exemplaren per dag per exemplaar 0,767

Pre-press 
Uitgevers kunnen kosteloos via CB Online PDF-bestanden uploaden en boekspeci-
ficaties invoeren en beheren. Alleen in geval van werkzaamheden aan een PDF-
bestand worden er, na afstemming met de uitgever, bewerkingskosten in rekening 
gebracht. De opstartkosten voor extra pre-press werzaamheden zijn € 42,50.

Proefboek
U kunt na het indienen van de bestanden en metadata een proefboek aanvragen. 
De productiekosten van een proefboek zijn gelijk aan de single copy productie-
kosten. De verzendkosten voor een proefboek bedragen € 5,34.
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Short print run: snel een kleine oplage 
Titels met een hogere omloopsnelheid of bestsellers die even wachten op nieuwe 
voorraad van een offsetdrukker? Kies voor Short Print Run: snel een kleine oplage 
tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

De geproduceerde oplage nemen we direct op voorraad. Dit kan razendsnel en door 
de naadloze samenwerking tussen Printforce en CB. Uw voorraad is leverbaar bin-
nen maximaal 72 uur (werkdagen).

Short print run 24: supersnel een kleine oplage
Nu behoefte aan extra exemplaren? Wij printen paperbacks in een oplage tot 1.000 
exemplaren en leggen deze op voorraad bij CB binnen 24 uur (werkdagen). CB en 
Printforce garanderen: vóór 20:00 uur besteld, vóór 20:00 uur de volgende dag uw 
voorraad aangevuld. Vraag uw Short print run 24 aan in CB Online Uitgeverij.

Veel productiemogelijkheden
Veel is mogelijk: wij bieden u een brede range aan papiersoorten, bindwijzen (garen-
loos en genaaid), covers (soft en hard cover en geniet), kleur en zwartwit. Bekijk onze 
Menukaart Print on demand productie (zie volgende pagina ) voor een overzicht of 
neem contact met ons op.

Gemakkelijk online beheer
Via het online platform CB Online maakt u een boek gemakkelijk beschikbaar voor 
Print on demand (single copy en short print run). Heeft u een eigen productie- 
applicatie, dan kunt u deze integreren met de backoffice en portal van Printforce.

Gemakkelijk online bestellen
Short print runs kunnen snel en eenvoudig worden besteld via CB Online. U kan 
daarbij kiezen voor drie opties: eenmalige order met normale snelheid of extra snel 
(SPR24), of het instellen van een automatische productieopdracht voor het aan-
vullen van de voorraad wanneer deze onder een door u opgeven waarde daalt.

Direct inzicht in kosten van een SPR
Door het toepassen van de laatste en beste technologie in de productie kunnen wij 
tegen zeer scherpe tarieven werken. Bij het ingeven van een SPR-order wordt in het 
scherm direct aangegeven wat de productiekostprijs per stuk zal zijn, afhankelijk van 
het aantal bestelde exemplaren en type opdracht dat u geeft. Snel en eenvoudig.
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Algemene voorwaarden 
Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden CB van toepassing (zie 
www.cb.nl/algemene-voorwaarden). De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel in Tiel onder nummer 11011108. Op de registratie van 
ISBN’s zijn de Algemene Voorwaarden van ISBN.nl van toepassing (www.isbn.nl/
algemene-voorwaarden). 

De tarieven voor de uitvoering van de dienstverlening van CB maken onderdeel uit 
van de Overeenkomst Centraal Depot. CB stelt de tarieven voor zijn dienstverlening 
jaarlijks vast. 
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CB Nederland
Erasmusweg 10
4104 AK Culemborg
+31 (0)345 47 59 11
info@cb.nl

CB België
Baaikensstraat 2/D
9240 Zele België
+32 (0)524 569 40
service@cb.be

www.cb.nl
www.cb.be

Dit zijn de tarieven voor onze belangrijkste diensten. 

Neem voor overige tarieven contact met ons op. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.


